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       েভাপবি উপবস্থি েকলড্ক স্বাগি জাবনড্য় েভার কাজ শুরু কড্রন। েভাপবির অনুমবিক্রড্ম জনাি মমড্হেী 

হাোন  উপ-পবরচালক ( পবরকল্পনা ও বপএেবে ) েভার কার্ বপত্র উপস্থাপন কড্রন। 

 

২। মাবেক েমন্বয় েভায় গৃহীি বেদ্ধান্তেমূড্হর িাস্তিায়ন অগ্রগবি ও অন্যান্য প্রড্য়াজনীয় বিষড্য় বনম্নরুপ আড্লাচনা 

ও বেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

ক্র 

নং 

আড্লাচনা বেদ্ধান্ত 

০১ ম াক বেিে 

 জািীয় ম াক বেিে ২০১৯ উপলড্যে  জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু ম খ 

মুবজবুর রহমান এর প্রবিকৃবিড্ি শ্রদ্ধাঘ ব বনড্িেড্নর জন্য ১৫ আগস্ট 

২০১৯ েকাল ৯.০০ (নয়) ঘটিকায় অবফড্ের েকল কম বকিবাও 

কম বচারীড্ক ধানমবি ৩২ নম্বড্র উপবস্থি থাকার ব্যাপাড্র আড্লাচনা 

করা হয় ।    

েিাইড্ক েঠিক েমড্য় উপবস্থি 

থাকার বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় ।  

০২ িাড্জট পবরকল্পনা 

হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর ২০১৯ -২০ অথ বিছড্রর িাড্জট পবরকল্পনা 

েম্পড্কব আড্লাচনা করা হয় । 

িাড্জট িাস্তিায়ন েম্পড্কব  

বেদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।  



০৩ মেবমনার 

 হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর উড্যাড্গ রপদরাবাাংলার সহদ াবগতায় 

রপদরাবাাংলার অবডদটাবরয়াদম ২৯ জুলাই ২০১৯ ইাং “Historical 

Perspective of Hydrocarbon Exploration in the 

Eastern Fold Belt of Bengal Basin and the 

Challenges” kxl©K ‡mwgbvমরর বিষড্য় আড্লাচনা হয় ।  

 
 

মেবমনার েফল করার বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় । 

০৪ জ্বালাবন বনরাপত্তা  বেিে উের্াপন 

০৯ আগস্ট/২০১৯ ইং িাবরড্খ  জািীয় জ্বালাবন বনরাপত্তা বেিে 

উপলড্যে মপড্রািাংলার ড.হাবিবুর রহমান অবডড্টাবরয়াড্ম েকাল 

ও বিড্কল দুটি মেবমনাড্রর র্ািিীয় কার্ বক্রম গ্রহড্নর জন্য 

হাইড্রাকাি বন ইউবনটড্ক  োবয়ত্ব প্রোন করা হয়  ।০৯ আগস্ট  

২০১৯ ইং িাবরড্খ  জ্বালাবন বনরাপত্তা  বেিে উের্াপন করার 

বিষড্য় আড্লাচনা হয় ।  
 

বেিেটি েফল করার জন্য 

উড্যাগ গ্রহন করা হয় । 

০৫ বিদুেৎ োশ্রয় 

অব দসর এবস, ববদ্যুবতক  ুাি, লাইট, ববদ্যুৎ, পাবি ও জ্বালাবি 

ইতুাবের ব্যবহাদর বমতব্যয়ী হওয়ার ব্যাপাদর আদলাচিা হয় । 

এছাড়াও  অব দসর সম্পে র মিঃ গাড়ী, কবম্পউটার,  ুাক্স 

রমবশি, সাভ বার, ল্যাপটপ ইতুাবে  থা থভাদব রক্ষণাদবক্ষণ  করার 

জন্য েভাপবি বনড্ে ব না প্রোন কড্রন।  

বিদুেৎ ব্যবহাদর োশ্রয়ী হওয়ার 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় ।  

 

০৬ িাবষ বক কম বেম্পােন চুবি : 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের েমন্বয় 

েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী েভায় ২০১৯-২০ অথ ব িছড্রর  এবপএ েফল 
িাস্তিায়ন করার লড্যে েংবিস্ট েকলড্ক িৎপরিার োড্থ কার্ ব 

েম্পােন করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

এবপএ সাংক্রান্ত কা বক্রম 

েফলভাড্ি িাস্তিায়ন করার 

বনবমড্ত্ত কবমটি গঠড্নর বেদ্ধান্ত 

হয় ।  

০৭ আোলড্ি বিচারাধীন মামলা : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর জুন/২০১৯ মাড্ের েমন্বয় 

েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী হাইড্রাকাি বন ইউবনড্ট মকান মামলায় মকান 

আইনজীিী বনড্য়াগ করা হড্য়ড্ছ,কিবেন ধড্র মপবিং আড্ছ,পরিিী 

শুনাবন কখন হড্ি পাড্র,েংবিষ্ঠ কম বকিবা েঠিকভাড্ি োবয়ত্ব পালন 

করড্ছন বকনা এেি বিষয় অিবহি করার জন্য বেদ্ধান্ত হয়।  

আোলড্ি বিচারাধীন 

মামলা বনষ্পবত্ত করার ব্যাপাড্র 

পেড্যপ গ্রহড্নর বেদ্ধান্ত গৃহীি 

হয় । 

০৮ অবডট আপবত্ত : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর জুন/২০১৯ মাড্ের েমন্বয় 

েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী অবডট আপবত্ত দ্রুি বনষ্পবত্তর লড্যে েংবিষ্ট 

অবডট অবফড্ের োড্থ মর্াগাড্র্াগ কড্র জনিল ও লবজবস্টক 

োড্পাড্ট বর মাধ্যড্ম অবডট আপবত্ত দ্রুি বনষ্পবত্তর কার্ বক্রম গ্রহড্নর 

অবডট আপবত্ত দ্রুি বনষ্পবত্ত 

করার ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 



ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

০৯ ই- িবথ:  

বডবজটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দির বিবমদে ই- িবথ কা বক্ররমর  

সূচিা হয় । হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর ই –িবথ বভবেক কা বক্রম  

েম্পড্কব আড্লাচনা করা হয় । 

ই- িবথর  ব্যিহার আড্রা  বৃবদ্ধর 

ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

০৩। সভায় আর রকাি আদলাচু ববষয় িা থাকায় েভাপবি  উপবিত সকলদক ধন্যবাে জাবিদয় সভার কা বক্রম 

সমাবি র াষিা কদরি।                                                                                         স্বাক্ষবরত 

                                                                                                                 ২৩/০৭/২০১৯ 

G Gm Gg gÄyiæj Kv‡`i 
gnvcwiPvjK (যুগ্ম সবচব), 

nvB‡WªvKve©b BDwbট, 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 
 


